INSCHRIJVINGSFORMULIER (uiterlijk 27 september 2019)

Woensdag 9 oktober 2019

G-Sportnamiddag

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Tel/gsm:

Sportdienst Brakel

E-mail:

Jagersstraat 64a - 9660 Brakel
055 42 31 98

sportdienst@brakel.be

Aankruisen wat past:
Soort handicap:
❑ Auditief		

❑ Visueel

❑ Mentaal

❑ Motorisch

Rolstoelgebruiker:
❑ Ja		
❑ Neen
Koffie en gebak na de activiteiten (16u10):
❑ Ja		
❑ Neen
Ik wens deel te nemen aan:
PROGRAMMA

ACTIVITEIT

13u30 - 14u10

❑ Boccia
❑ Volksspelen & Sjoelen
❑ Badminton

❑ Curling & Carpet Bowls
❑ Kubb & Mölkky
❑ Tafeltennis

14u15 - 14u55

❑ Boccia
❑ Curling & Carpet Bowls
❑ Volksspelen & Sjoelen
❑ Kubb & Mölkky
❑ Tafeltennis
❑ Darts
❑ Yoga (lichamelijke beperking)

15u00 - 15u40

❑ Boccia
❑ Curling & Carpet Bowls
❑ Volksspelen & Sjoelen
❑ Kubb & Mölkky
❑ Zelfverdediging
❑ Darts
❑ Yoga (mentale beperking)

SPORTRAAD
BRAKEL

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

Omnisportnamiddag voor personen
met een beperking in sporthal “de Rijdt”.

Deelname = GRATIS

G-SPORTDAG
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de Brakelse sportdienst & sportraad
voor de zevende maal een G-sportnamiddag. Maar het draait op deze sportnamiddag niet alleen
om sport. De ‘G’ staat ook voor gewoon, geïntegreerd, gelijkwaardig, goesting, grensverleggend,
en vooral ook... genieten. Deze sportdag is volledig GRATIS.

Voor wie ?

Personen met een motorische, visuele, auditieve en licht tot matige verstandelijke handicap.

Waar ?

Gemeentelijke sporthal “de Rijdt” (Jagersstraat 64A, 9660 Brakel).

Programma
PROGRAMMA
13u00 - 13u20
13u20

ACTIVITEIT
Aanmelden
Verwelkoming

13u30 - 14u10

Activiteit naar keuze: boccia, curling & carpet bowls,
volksspelen & sjoelen, kubb & mölkky, badminton en tafeltennis

14u10 - 14u15

Pauze

14u15 - 14u55

Activiteit naar keuze: boccia, curling & carpet bowls,
volksspelen & sjoelen, kubb & mölkky, tafeltennis, darts en
yoga (lichamelijke beperking)

14u55 - 15u00

Pauze

15u00 - 15u40

Activiteit naar keuze: Boccia, curling & carpet bowls,
volksspelen & sjoelen, kubb & mölkky, zelfverdediging, darts
en yoga (mentale beperking)

15u40

Afsluiting met koffie en gebak

Begeleiding ? Er is geen één-op-één begeleiding, om veiligheidsredenen vragen we u vriendelijk
om de noodzakelijke begeleiding te voorzien.

Meebrengen ?

- Aangepast indoor sportschoeisel (liefst geen zwarte zolen) apart meebrengen.
Men mag niet met buitenschoenen in de sportzaal !
- Een goed en sportief humeur.

Inschrijven ?

Inschrijven kan, uiterlijk tot vrijdag 27 september 2019, door het inschrijvingsformulier
persoonlijk af te geven op de gemeentelijke sportdienst, sporthal ‘de Rijdt - Jagersstraat 64a
te 9660 Brakel, of te mailen naar ben.devlieger@brakel.be.

Meer info ?

Neem contact op met Sportpromotor Ben De Vlieger via ben.devlieger@brakel.be of 055 42 31 98
(tijdens de kantooruren van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30).

